
CASAL

D'ESTIU

MUNICIPAL

2022
Sant Julià de Vilatorta i Vilalleons

REUNIÓ INFORMATIVA



Adreçat a infants d'entre 3 i 12 anys
(cal haver complert els 3 anys)

EL CASAL

Monitors i monitores titulades,
majoritàriament del municpi

A l'escola Bellpuig de Sant Julià de
Vilatorta



OBJECTIUS ESPECÍFICS



FUNCIONAMENT I LOGÍSTICA DEL CASAL



CALENDARI CASAL
2022

Setmana: del 27 de juny a l'1 de juliol

Setmana: del 4 al 8 de juliol

Setmana: de l'11  al 15 de juliol

Setmana: del 18 al 22 de juliol

Setmana: del 25 al 29 de juliol

Setmana: del 22 al 26 d'agost

Setmana: del 29 d'agost al 2 de setembre

1a

2a

3a
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INSCRIPCIONS

Del 16 al 31 de maig (ambdós inclossos)

INSCRIPCIONS TELEMÀTIQUES: cal enviar
formulari d'inscripció i tota la
documentació a sjv.pij@vilatorta.cat 

Reserva de plaça per ordre d'inscripció

Paga i senyal: 10€ per setmana inscrita
(es cobrarà la primera setmana de juny)

*Possibilitat de fer inscripció al Punt Jove o Ajuntament  
 trucant al 647 92 33 16



DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

Full d'inscripció omplert i signat (signatura

digital o a mà)

Còpia del carnet de vacunes

Còpia de la targeta sanitària

Còpia del DNI

Còpia del carnet de família nombrosa/

monoparental 

PER TAL DE FER LA INSCRIPCIÓ CAL FER ARRIBAR:

Enviar la documentació a sjv.pij@vilatorta.cat



PREUS

Setmanes Preus
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes
4 setmanes
5 setmanes
6 setmanes
7 setmanes

49,5 €
82,50 €
110 €
132 €
165 €
187 €
203,5 €

Descompte
44,55 €
74,25 €
99 €
118,8 €
148,5 €
168,3 €
183,15 €

Cost addicional:
Servei Bon dia i Dinar:
2,5 €/dia i infant
No abonament piscina:
2,10/dia i infant

Famílies nombroses
2n germà 
Família monoparental

*Descompte per a



A TENIR EN COMPTE...

Límit d'inscrits per setmana (si es fa
reserva d'una setmana fora de termini
no s'assegura la plaça)

La inscripció no serà oficial fins a
rebre tota la documentació
obligatòria 

En cas d'enviar la inscripció
escanejada amb la firma feta a mà,
s'haurà de dur l'original el primer dia
de casal 

Els cobraments es fan en dues parts
(juliol i setembre) + paga i senyal
(juny)



SEGUIU-NOS A
LES XARXES!

Més informació a:
App INFOVILATORTA
www.vilatorta.cat

Dubtes i inscripcions:
sjv.pij@vilatorta.cat

INSTAGRAM
@puntjovetorti

@aj_sjv
@casalstjulia


